
Abstrakt 

 

Invazní rostliny představují druhy, které mají specifické vlastnosti. Díky 

lidské činnosti jsou zavlečeny do nových lokalit, kde se velice rychle šíří a často tak 

způsobují nemalé problémy. Ovlivňují krajinné uspořádání, negativně působí 

na některé ohrožené druhy a narušují i celé ekosystémy. V globálním měřítku 

způsobují značné škody, a proto je invazním druhům věnována celá řada studií.  

Tato práce se zaměřuje na stanovištní podmínky. Určuje, které z nich jsou 

důležité pro zavedení invazního druhu do krajiny a jaké faktory mají především vliv 

na rozšiřování nepůvodní rostliny. Zabývá se rovněž sledováním průběhu invaze 

v dlouhodobém časovém horizontu. Díky tomu může být patrné, jaký mají invazní 

rostliny potenciál se šířit.  

Invazní druhy působí na původní rostliny v dané lokalitě a jsou s nimi 

v určitém vztahu. Míra negativního vlivu invazních rostlin na biodiverzitu je dána 

vlastnostmi jednotlivého invazního druhu a charakterem stanoviště.  

 

Informace získané psaním bakalářské práce budou zužitkovány v navazující 

diplomové práci, která je zaměřena na problematiku invazního druhu Rumex 

alpinus v Krkonošském národním parku. Tomuto druhu je věnována část bakalářské 

práce.  
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Abstract 

 

Invasive plants are species with specific features. They are introduced 

in new locations, where they spread very quickly and often cause serious problems. 

They influence the structure of the landscape, have a negative impact 

on endangered species and can disrupt the whole ecosystems. There are many 

studies related to the invasive species because they cause global damage. 

This Bachelor’s thesis is focused on the habitat conditions. It identifies which 

of them are important for the introduction of invasive species into the landscape 

and what factors have the biggest influence on the expansion of non-native 

species. The influence of the invasion on the landscape structure is monitored 

in the long term and accordingly, the potential spread of invasive plants may be 

observed. 

Invasive species affect native plants in the landscape. The degree 

of the negative impact of invasive plants on biodiversity is determined 

by the properties of the individual invasive species and the form of habitat. 

 

Information obtained by writing this study will be utilized in the Master’s 

thesis in which will be focused on the issue of invasive species of Rumex alpinus 

in the Giant Mountains National Park. Therefore, Rumex alpinus is discussed 

already in this Bachelor’s thesis. 
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